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RKC Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej

11. 3. – 17. 3. 2019

1. PÔSTNA NEDEĽA
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Po
Ut
Str
Štv

17:30
6:30
17:30
17:30
6:30

Pia
So
Ne

2. PÔSTNA NEDEĽA
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Poďakovanie za milosti v živote
BP a pomoc pre ťažko chorých
+ manžel Róbert a ostatní z rodiny Sedlárovej
Za zdravie a BP pre manžela
Za uzdravenie a BP pre tehotnú mamičku a jej
bábätko
BP pre deti s rodinami
+ Emília Wäldlová
+ Vojtech Mucha
Za farnosť
Horný koniec:
+ manželia Diereroví

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY
1. Pobožnosť krížovej cesty. Počas celého pôstneho obdobia sa v piatok večer namiesto
adorácie budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 16:45 hod. Všetkých vás srdečne
pozývame.
2. Zbierka na charitu. Dnes, na Prvú pôstnu nedeľu, je na záver sv. omší tradičná zbierka na
charitu vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska. Ak chcete, môžete prispieť na tento
úmysel. Ďakujeme všetkým darcom!
3. Mariánske večeradlo. V stredu, 13.3.2019, bude Mariánske večeradlo, zo začiatkom o 16.30
hod. Zároveň na tento deň pripadá aj výročie zvolenia Sv. Otca pápeža Františka (rok 2013).
4. 1. sv. prijímanie. V piatok, 15.3.2019, o 18.30 hod. bude pokračovať príprava detí na prvé sv.
prijímanie. Účasť detí a aspoň jedného z rodičov je nutná.
5. Pôst pre deti. Deťom na pôst ponúkame skladačku, papierovú 3D Golgotu. Každú nedeľu na
záver sv. omše dostanú jednu časť a budú si ju môcť postupne skladať. Je to príležitosť aj pre
vás rodičia alebo starí rodičia, aby ste deťom postupne pomáhali objavovať udalosti Veľkej Noci
a pomáhať im poznávať tajomstvá našej kresťanskej viery.
6. Farská ofera. Budúcu nedeľu na záver sv. omší bude farská ofera pre potreby farnosti.
7. Pozvanie pre rodiny. V nedeľu popoludní, 31.3. 2019, pozývame rodiny s deťmi na výlet na
Kalváriu do Hliníka nad Hronom. Spoločne by sme sa pomodlili s deťmi krížovú cestu spojenú
s malým spoločným piknikom. Bližšie informácie neskôr.
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